
WinSAD:   
de stabiele en gebruiksvriendelijke  
douanesoftware
Douanedocumenten valideren in een mum van tijd, het kan met WinSAD, de gebruiksvriendelijke douane 
declaratie software van JCON. Een handig, stabiel Windows programma dat toelaat je douaneadministra-
tie snel en efficiënt af te handelen. Want elke seconde telt! 

Onze WinSAD douanesoftware is ontwikkeld voor alle soorten bedrijven en sectoren: douane-agent-
schappen, expediteurs, industriële bedrijven, alle bedrijven die douanedocumenten moeten opmaken en 
valideren. De volgende documenten zijn mogelijk:

  PLDA export
  PLDA import inclusief AC4
  NCTS transit aankomst & lossing
  NCTS vertrek
  EMCS e-AD vertrek
  EMCS accijns aankomst registratie
  BRUCARGO LYST berichten 

WinSAD: sublieme support en ontwikkeling

JCON
make IT work



Ontdek wat WinSAD voor U kan betekenen
WinSAD: sublieme support en ontwikkeling
WinSAD is het resultaat van jarenlange ervaring in de douanewereld. JCON kent als geen ander de noden van de 
sector en is daarom heel efficiënt in ontwikkeling en support. Met ruimte voor maatwerk! Wist je trouwens dat 
wij alle mogelijke fouten gedocumenteerd hebben? Nuttige informatie die wij graag met je delen via het WinSAD 
portaal. Zorgeloos je douaneaangifte indienen, daar is het ons om te doen.

Ongeacht de grootte of aard van het bedrijf, of je nu 10 aangiftes per maand hebt of 10.000… we zijn ervan  
overtuigd dat WinSAD dé oplossing is voor jouw bedrijf. Elke dag genieten meer dan 200 WinSAD gebruikers van 
onze beste prijs/kwaliteitsgarantie, transparante service en sublieme ondersteuning. Dat maakt ons zo uniek, 
vandaar ook ons nieuw logo, gelijkend op het symbool voor DNA. Niet voor niks worden er jaarlijks meer dan  
1 miljoen documenten opgemaakt en gevalideerd door onze WinSAD douanesoftware. 

WinSAD: sneller en efficiënter werken 
Snelheid, efficiëntie en transparantie bij de verwerking van je douanedocumenten, dat is de filosofie van de 
douanesoftware WinSAD. Daarom werd tijdens de ontwikkeling gefocust op een aantal handige eigenschappen. 
Standaard- en optionele modules die je vooral tijdswinst opleveren en kopzorgen besparen. 

Want vlug aangiftes opmaken en doorsturen, kan via een onbeperkt aantal instelbare templates. Het is perfect 
mogelijk om de aangiftes voor te bereiden, reeds gevalideerde dossiers te kopiëren en pas op een later tijdstip 
door te sturen. De schermen zijn zo ontworpen om een minimum aantal clicks per gebruiker te vereisen, met 
inbegrip van de Windows standaarden (CTRL, multiselect, shortcuts enz.).
 
Of wat denk je van diverse opzoeklijsten waarmee je per vak kiest uit vooraf gedefinieerde codes of tabellen? 
Na validatie wordt het douanevalidatienummer (MRN) ontvangen in onze software. Je kan dan onmiddellijk de 
gewenste documenten afdrukken. Verder ook een copyfunctie, multiprint van meerdere documenten, eenvoudig 
aanpassen bijgevoegde documenten, aanmaak T1 transit op basis van PLDA export, aanmaak T2L/T2LF met her-
gebruik gegevens COA, aanmaak regularisatie met 1 druk op de knop, archivering… aan alles is gedacht. En last 
but not least: er zijn meer dan 100 standaardrapporten beschikbaar. Van efficiëntie en transparantie gesproken.

Vraag vrijblijvend meer info en ontdek zelf de kracht van WinSAD.



WINSAD MODULES
De WinSAD douanesoftware is modulair opgebouwd en dat heeft zo zijn voordelen. Want je kiest de modules die 
jij nodig hebt, passend binnen je budget. Ontdek hier alvast de verschillende modules, maar vooraf nog even dit. 
Want belangrijk om weten zijn de verschillende mogelijke vormen van data-input in WinSAD: 

 Manuele gebruikersinput: 
Dankzij zelf instelbare en wijzigbare templates wordt het inputwerk tot een minimum beperkt. 

 Semiautomatisch: 
Waarden vanuit je ERP pakket (SAP, Navision, ...) worden doorgegeven aan WinSAD, maar deze informatie is nog niet 
voldoende om te komen tot een gevalideerde aangifte. De gebruiker dient een minimum aan info manueel toe te voegen.

 Volautomatisch: 
Vanuit je ERP pakket kan je volledige aangiftes - gecombineerd met een template - aanmaken en valideren.

 Black box solution: 
Voor softwareleveranciers die het stuk ‘douane’ mee willen aanbieden aan hun klanten, of voor firma’s met een  
volledig eigen inputprogramma. 

WINSAD OPTIES
 Optionele documentenaanmaak vanuit WinSAD: EUR1, ATR, DV1. 

 Links van WinSAD naar externe kaai-systemen, zoals een volautomatische koppeling naar de systemen TUL / TUL PSA / 
TUL DP WORLD, APCS, PORTBASE.

 Links van WinSAD naar interne systemen met o.a. aanmaken PDF bij vrijgave/exit en bevestiging om op te laden in intern 
CRM/ERP systeem (legal archiving), klaarzetten financiële info voor facturatie/boekhoudsoftware  
(bijvoorbeeld invoerrechten en btw).

 Links van interne systemen naar WinSAD: conversieprogramma voor export van gegevens uit je ERP/CRM en  
automatisch opladen van aangiftes in WinSAD.

 Automatisering zoals bijvoorbeeld:

> aanmaken PDF en rechtstreeks per e-mail versturen naar de klanten
> autoprint van de documenten op voorgedefinieerde printers
> fiscale vertegenwoordiging: aanmaak proforma’s/debetnota’s XML INTRASTAT
> ARM: Automatic Reporting Module meer dan 100 rapporten die kunnen gescheduled worden bijvoorbeeld  

dagelijks/wekelijks/maandelijks en die automatisch verstuurd worden met instelbare email-layout in een instelbare 
vorm (TXT,PDF,XLS) 

> INTERVAT: intracommunautaire listing 
> automatische VIES check 



WINSAD VOORDELEN
BETAALBAAR & MODULAIR
Volledig modulair opgebouwd, dus je 
kiest wat je nodig hebt. Bij ons geen 
extra kosten voor modules die je toch 
niet gebruikt. 

MEER DAN 1.000.000  
DOCUMENTEN
WinSAD valideert meer dan 1.000.000 
documenten op jaarbasis. 

STABIEL
Wat je vooral wenst als klant in een 
tijdskritische omgeving zoals transport, 
logistiek en douane, is stabiele en  
up-to-date douanesoftware. 

PARAMETRISEERBAAR
Volledig parametriseerbaar tot op  
gebruikers-niveau.

UP TO DATE
WinSAD volgt de laatste douane- 
ontwikkelingen op de voet en lanceert 
meerdere nieuwe versies per jaar.  
Zo is de continuïteit van je bedrijf  
gegarandeerd. We zijn lid van de  
vereniging CRSNP.BE. 

MOGELIJKE INSTALLATIES
• Client server
• Terminal server of Citrix 
• Cloud oplossing

Vragen? Neem contact op met ons

JCON
make IT work

JCON, make IT work 
JCON kent het vak. Dat van de douanesector, maar ook dat van IT & development. Want software ontwikkelen is ons 
vak. De zaakvoerder werkte destijds met het oude SADBEL douanesysteem en herschreef eigenhandig het toenma-
lige DOS douaneprogramma van Software Design nv voor Windows. Zo ontstond WinSAD voor snelle en eenvoudige 
validatie van douanedocumenten.

Meer dan 15 jaar ervaring, meer dan 200 gebruikers, jaarlijks meer dan 1 miljoen documenten die worden opge-
maakt en gevalideerd door onze WinSAD douanesoftware… we gingen niet over één nacht ijs en dat appreciëren 
onze klanten. De problematiek in de douanewereld en alle mogelijke fouten door ons gekend werden gedocumen-
teerd. We hebben goede contacten met de nationale douanehelpdesken en zijn lid van CRSNP.BE (vereniging van 
douanegerelateerde software houses). Alle kennis werd verzameld in een WinSAD kennisdatabank die ons helpt snel 
en accuraat te handelen, support te bieden en te ontwikkelen. Omdat elke seconde telt!

WinSAD is onderdeel van JCON uit Beerse (2009). We zijn een softwarebedrijf en focussen op de ontwikkeling van 
WINSAD (douanesoftware), CARLOGIC en software op maat. Ons team staat garant voor jarenlange ervaring in het 
vak, een doorgedreven hands-on mentaliteit en een streven naar transparantie, kwaliteit en service. Bij ons geen 
gekke prijzen, wachttijden of wurgcontracten. Wel stabiele software met ruimte voor maatwerk. Dat maakt ons zo 
uniek, net zoals ons nieuw logo, gelijkend op het symbool voor DNA. 

Vragen of noden? Neem vandaag nog contact met ons op of ontdek alvast wat we met WinSAD voor jouw bedrijf 
kunnen betekenen

Contacteer ons:
JCON bvba
Bremstraat 1, 2340 Beerse
BTW : BE 0810.416.786

tel.:  +32  (0)14 75 45 75
gsm:  +32  (0)474 79 79 94
fax:  +32 (0)3 400 53 39

support:  support@winsad.be
sales:  sales@winsad.be
info:  info@winsad.be


